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 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

 שחקני הבאולינג
 

  .4214תקנון לקביעת נבחרת ישראל גברים, 
 (4214 לנובמבר 18 – 29 בתאריכים אמירויותבאיחוד ה, ביאבאבו דשתתקיים  העולםלאליפות )

 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארצינבחרת ישראל גברים לאליפות העולם תקבע ע"י 

 

 : ינו חלק בלתי נפרד מהתקנון( )החשוב מבוא  .1

יטול חלק בתחרות מסיבות אין הבטחה כי נבחרת ישראל תוכל ליצויין בזאת ש 1.1

 פוליטיות או בטחוניות. 
ערוך התחרות לקביעת נבחרת הגברים הועד המנהל של התאחדות הכדורת בישראל החליט ל 1.4

 ציאה לתחרות. התכונן ליול

יוחזרו דמי ההשתתפות  –שהיא  במידה והנבחרת לא תצא לתחרות מכל סיבה 1.1

 .  לכל המשתתפים בתחרותבתחרות 

 

 הבאים: בכל הקריטריוניםכל השחקנים שיעמדו  יכולים להשתתף .4

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חבר בעמותה 1.2

משתתף באחת מליגות הגברים של ההתאחדות )על גברים, לאומית, ארצית א' או ב'( בעונת  1.1

(. תוצאות 22.02.1024משחקים עד תחילת התחרות )עד לתאריך  52%בלפחות  4214/4211

 בחשבון. ויילקח לאהליגות 

 .בעל אזרחות ישראלית 1.2

 .שילם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.4

 , לפי חוק הספורט. ות רפואיות וביטוח תאונות אישיותלשחקנים יהיה אישור תקף של בדיק 1.2
 

"קוד התנהגות". השתתפות השחקן  14 השחקן בתחרות לפי נוהל מספר קוד התנהגות .1

בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותו חבר נבחרת 

 ישראל. ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
 

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן .4
 

השימון  תוכניתעדה הטכנית של ה.כ.י. : שני סוגי שימון לפי החלטת הו תנאי השימון .5

 .בסמוך לתחילת התחרות תפורסם באתר ה.כ.י
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 : הרשמה ועלויות .6

מייל או פקס -ע"י אי(  22:00בשעה  00.02.1024ההרשמה תיעשה מראש )עד לתאריך  1.2

 .להתאחדות

לנוער וחיילים( ישולמו לפני תחילת התחרות. )ניתן לשלם ₪  ₪200 ) 200: השתתפות דמי  1.1

 .ההשתתפותשני תשלומים(. לשחקן שהפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ב

 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. התשלום עבור המשחקים 1.2

שחקן שנרשם לתחרות, לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא  1.4

 .ההשתתפותמדמי  12%הגיע לתחרות יחויב בתשלום 

 

 כל המשחקים יתקיימו בבאולינג "ג'ימבאולינג" שבפתח תקווה **** 
 

 : מוקדמות .7

 משחקים.  14משחקים בכל מפגש, סה"כ  1מפגשים של  4השחקנים יקיימו  1.2

מסלולים לימין  1שחקן במסלול הזוגי יזוז בכל משחק  –  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 1.1

 שמאל.מסלולים ל 1ושחקן במסלול האי זוגי יזוז בכל משחק 

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 1.2

באישור (, 1.1)לפי סעיף  הראשונים המוקדמותמפגשי  1מתוך  1ניתן להחסיר מפגש  1.4

את המפגש ובתיאום מראש עם מנהל התחרות. שחקן שיחסיר יותר ממפגש אחד יוצא מהתחרות. 

 שהחסיר יקיים במחזור ההשלמה שיקבע.

במקרה של . משחקי המוקדמות 44אחר השחקנים הראשונים בדירוג ל 15לשלב הבא יעלו  1.2

שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא, יעלה השחקן שהשיג את התוצאה 

הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב המוקדמות. במקרה ומספר שחקנים השיגו את אותה תוצאה 

 וכך הלאה.גבוהה יעלה זה מביניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני אחרון 

 

 :  תאריכי המפגשים במוקדמות 7.6

 '    אשימון  - 04:42שעה ב  22.02.1024   שבת   

 שימון ב'  - 04:42בשעה   14.02.1024  'ויום 

 'בשימון  - 04:42שעה ב  12.02.1024   שבת

 מסר בהמשך.ימועד ההשלמות י לע – 48.21עד  46.21 יתקיים בין  מחזור השלמה**

   חובת הופעה -' אשימון  - 24:00בשעה   20.02.1024  'היום 
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 שימון דואלי. - 20:00בשעה   21.24.4214 בתש .חובת השתתפות, שלב הגמר .9

 משחקים. 1של אחד  מפגש בשלב זה יקיימו השחקנים עוד 0.2

 התוצאות מצטברות משלב המוקדמות. 0.1

 . 1.1לפי סעיף  –  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 0.2

 .ום בטבלת התחרותלפי המיק – מסלוליםה 0.4

 לא ניתן להחסיר מפגש זה. 9.5

          

          

 בסיום תחרות זויוענק לשחקנים המשתתפים לפי דירוגם  הניקוד לדירוג הארצי "דירוג פישר" .8

 .ובהתאם לתקנון הדירוג

 

בתחרות  40בסיום התחרות הנ"ל )מקום  120.02ממוצע של  : תוצאת המינימום לכניסה לנבחרת .12

 חו"ל(. האחרונה ב

 

 : קביעת חברי הנבחרת .11

 
הרכב הנבחרת לאליפות העולם לגברים ייקבע לפי הסדר בטבלת דירוג התוצאות בתחרות זו,  22.2

 גברים ולפי ההנחיות הבאות : 1-משחקים, עד ל 20לאחר 

ללא תלות  בטיחו את השתתפותם בנבחרתהתחרות י הראשונים בדירוג שחקניםה שני 22.1

 בממוצע שהשיגו בתחרות.

)עלות   %52במימון עצמי של   יצאו לתחרות בחו"ל  4-ו 1במקומות  ניםשחקהשני  22.2

 כל המימון יהיה על ההתאחדות. – 20הטיסה והמלון בלבד(. במידה והשיגו המינימום שבסעיף 

עלות הטיסה מלוא במימון עצמי של  יצאו לתחרות בחו"ל  6-ו 5שני השחקנים במקומות  22.4

 כל המימון יהיה על ההתאחדות. – 20בסעיף במידה והשיגו המינימום ש .והמלון

 לכל חברי הנבחרתישולמו ע"י ההתאחדות  ותביטוח הנסיעו עלות ההרשמה לתחרות בחו"ל 11.5

 כנ"ל.

 11.1בסעיפים שאמורים להשתתף במימון נסיעתם כחברי הנבחרת לפי המתואר השחקנים  11.6

מועד האחרון ימים לפני ה 12-עד ליעבירו את הכספים, לפי תחשיב הגזבר,  11.4-ו

. במידה ושחקנים )הם יקבלו הודעה על כך מגזבר ההתאחדות( להרשמה לתחרות בחו"ל

אלה לא יעבירו את הכספים כנ"ל יראה הדבר כמי שויתרו על השתתפותם בנבחרת 

 . נ"לכ 11.4לפי סעיף בתנאים  לנבחרת ים אחריהם בדירוג התחרות יצורפוהבא ניםוהשחק

שחקן, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. במקרה זה, לא יוחזרו דמי  בסמכות הוועד המנהל לנפות 22.1

 ההשתתפות.
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 .חובות שחקני הנבחרת .14

שחקן נבחרת יהיה חייב להשתתף באליפות ישראל לבוגרים שתתקיים בקיץ. שחקן שזכה  21.2

 .ינופה לאלתר מהנבחרת –להיכלל בנבחרת ישראל ולא ישתתף באליפות ישראל כנ"ל 

תתף באימונים לקראת יציאתו לאליפות העולם לפי תוכנית האימונים שחקן נבחרת חייב להש 21.1

שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחקן שזכה להיכלל בנבחרת ישראל ולא ישתתף 

האימונים לקראת היציאה  .ינופה לאלתר מהנבחרת –מתוכנית האימונים כנ"ל  92%בלפחות 

 לאליפות יחלו כחודשיים לפני מועד היציאה.

 

 .עופר שדה  :חרותמנהל הת .11

 

 :   ועדת ערעורים .14

 אריה פישר, יו"ר וכל חבר בועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות. 24.2
  .מפגששעה מסיום המשחקים בכל  2/4יתקבלו עד  ערעורים 24.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 אריה פישר,              יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל
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